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Universidade de Guadalajara

Novos leitorados na Guiné Equatorial e no México

 Dois novos leitorados – na Guiné 
Equatorial e no México – vão 
surgir integrados na rede de Ensino 
Português no Estrangeiro no ano le-
tivo de / e  (nos países 
em que o ano letivo coincide com o 
ano civil), segundo o despacho go-
vernamental que aprovou a referida 
rede para o ano escolar que este mês 
se inicia.

O primeiro dos novos leitorados 
em / será na Universidade 
de Malabo, do nome da capital 
da Guiné Equatorial, país his-
panófono que aderiu em  à 
Comunidade dos Países de Língua 
Portuguesa (CPLP). O segundo é 
na Universidade de Guadalajara, do 
nome da cidade mexicana onde, en-
tre  de novembro e  de dezembro 
próximos, se realiza uma importante 
feira internacional do livro (FILG) na 
qual Portugal é o país convidado.

No caso de Malabo, a criação do 
leitorado vem na sequência da solici-
tação reiterada de cooperação com o 
Camões, I.P. por parte das autorida-
des guinéu-equatorianas.

Já quanto a Guadalajara, a criação 
do leitorado resulta do “interesse 
crescente” pela língua e cultura por-
tuguesa naquela região do México, 
potenciado este ano pelo facto de 
Portugal ser o país convidado da 
FILG, segundo deu conta numa reu-
nião preparatória da feira o reitor da 
Universidade de Guadalajara, Miguel 
Ángel Navarro Navarro. 

O Departamento de Lenguas 
Modernas (DELEM) do Centro 
Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades da Universidade 
de Guadalajara forma docentes 

através de licenciaturas em ensino 
de línguas estrangeiras (inglês, 
francês, alemão) e assegura a 
oferta de aprendizagem de lín-
guas estrangeiras dos diferentes 
programas do Centro, disponi-
bilizando a língua portuguesa, 

atualmente, a  alunos.
No seu conjunto, o número de 

leitorados em atividade vai manter-
-se substancialmente estável 
neste ano letivo, com os seus  
postos. Entre as novidades está 
o provimento dos leitorados do 

Huambo (Angola), no Instituto 
Superior de Ciências da Educação 
(ISCED), e de Abidjan (Costa do 
Marfi m), na Universidade Félix 
Houphouet Boigny, em acumula-
ção com a Escola Normal Superior 
de Educação, o Banco Africano 

de Desenvolvimento (BAD) e o 
Ministério da Educação, no apoio à 
organização de programas curricu-
lares.

Os leitorados fazem parte da rede 
de Ensino Português no Estrangeiro, 
que abrange também os cursos 
do ensino português no estran-
geiro, vocacionados para o ensino 
da língua de herança, nos níveis 
pré-escolar, básico, secundário, 
ministrados por docentes escolhidos 
ou indicados pelo Camões, I.P.

O despacho governamental 
conjunto dos responsáveis das 
secretarias de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e Cooperação, 
Comunidades e Adjunta e da 
Educação publica ainda a lista de 
horários completos e incompletos 
a serem ministrados pelos docentes 
nomeados pelo Camões, I.P. em  
países da Europa e África, agrupa-
dos em  coordenações de ensino. 
Noutros países, existe ainda a rede 
apoiada, constituída por docentes 
de escolas comunitárias, enquadra-
dos também por  coordenações de 
ensino criadas pelo Camões, I.P.

A aprender português estão ain-
da, em países da Europa e África, os 
alunos em ensino integrado nos sis-
temas educativos nacionais e ainda, 
em cinco outros países, os alunos de 
cursos em regime paralelo, promo-
vidos por escolas comunitárias, e em 
regime integrado.

CÁTEDRAS
Além destas estruturas, há no exte-
rior um conjunto de projetos educa-
tivos ou de investigação, realizados 
em parceria com um amplo leque de 
instituições – organismos interna-
cionais, instituições de ensino supe-
rior, ministérios/departamentos de 
Educação e congéneres –, defi nidos 
e formalizados através de protoco-
los/memorandos de entendimento 

Um poeta e um autor de BD no Festival 
Internacional de Literatura de Berlim

AmadoraBD, entre os quais o Melhor 
Álbum Português dos Prémios 
Nacionais de Banda Desenhada com 
o seu Deserto/Nuvem, era partici-
pante no Graphic Novel Day. 

Deste programa, organizado pelo 
Festival Internacional de Literatura 
de Berlim e a rede dos Institutos 
Culturais Europeus EUNIC Berlin, 
fazem parte discussões sobre a 
diversidade dos géneros, temas e 
estilos da banda desenhada contem-
porânea.

A leitura e conversa do au-
tor Francisco Sousa Lobo estava 
agendada para a Haus der Berliner 
Festspiele. Aí, Nuno Júdice deveria 
juntar-se a Will Self e André Alexis 
no restaurante LeBar para uma late 
night reading, onde cada um dos 
autores lê na sua língua durante  
minutos alguns dos seus mais recen-
tes poemas, histórias e reportagens. 

Como destaque adicio-
nal no âmbito do Graphic Novel 
Day, o Camões/Centro Cultural 
Português de Berlim, o Fórum 
Cultural Austríaco (Österreichische 
Kulturforum), a Fundação Cultural 
Grega (Griechische Kulturstiftung) e 
a Representação da Bélgica Oriental, 
da Federação Valónia-Bruxelas e da 
Valónia, bem como a rede EUNIC 
Berlin lançaram um projeto para a 
composição musical de passagens das 
bandas desenhadas dos seus autores. 
O compositor Itay Dvori desenvolveu 
o género do concerto-comic, no qual 
começou por musicar cenas especí-
fi cas das bandas desenhadas como 
miniaturas para piano e posterior-
mente obras completas. 

A estreia desta composição tinha 
prevista apresentação para sába-
do,  de setembro, no âmbito do 
Festival Internacional de Literatura 

de Berlim nas instalações do Institut 
Français, com a presença dos autores 
(Francisco Sousa Lobo, Leopold 
Maurer, Athanasios Petrou, Eric 
Lambé, Philippe de Pierpont).

A participação dos autores 
portugueses no Festival é fruto da 
colaboração e contou com o apoio do 
Camões, I.P. em Berlim.

 Dois criadores portugueses – o 
poeta Nuno Júdice e o artista plástico 
e autor de Banda Desenhada (BD) 
Francisco Sousa Lobo – tinham 
participação prevista a  e  de 
setembro – em datas posteriores ao 
fecho de redação deste número – na 
ª edição do Festival Internacional 
de Literatura de Berlim, que decorre 
até dia  na capital alemã.

O programa do festival, que 
decorre em vários locais da capital 
alemã, e por onde passam cerca 
de  convidados de mais de  
países, inclui leituras, conversas e 
ofi cinas de trabalho, oferecendo a 
possibilidade ao público leitor de 
assistir a eventos e apresentações de 
diversos géneros literários.

O poeta Nuno Júdice integrou a 
secção das literaturas do mundo, en-
quanto Francisco Sousa Lobo, vence-
dor de vários prémios no º festival 

Nuno Júdice
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Moçambique
30º Curso de 
Literaturas em 
Língua Portuguesa

 A jornalista e escritora portu-
guesa Alexandra Lucas Coelho 
é a convidada da .ª edição do 
Curso de Literaturas em Língua 
Portuguesa, a mais antiga 
iniciativa do Camões/Centro 
Cultural Português em Maputo, 
que termina amanhã nas suas 
instalações na capital moçam-
bicana.

O curso, que tem este ano 
como tema A Arte da Palavra, 
é realizado em parceria com a 
Faculdade de Letras e Ciências 
Sociais (FLCS) da Universidade 
Eduardo Mondlane. Em edições 
anteriores, trouxe a Maputo au-
tores como José Saramago e Lídia 
Jorge, ou mais recentemente José 
Luís Peixoto, Afonso Cruz, David 
Machado e Pedro Mexia.

O enfoque, este ano, vai para 
“a multiplicidade da palavra nas 
diferentes vertentes literárias, 
destacando[-se] quatro temas 
principais: a ‘escrita e as viagens’; 
a ‘narrativa literária’, o ‘teatro’ e 
a ‘poesia’”. 

A abrir o programa do cur-
so, na segunda-feira passada, 
Alexandra Lucas Coelho parti-
lhou a sua experiência da escrita 
em viagens. Terça-feira, o dia foi 
dedicado à narrativa, com apre-
sentações do escritor e docente 
da FLCS Lucílio Manjate e do 
também professor dessa facul-
dade Osvaldo Neves, bem como 
da convidada, Alexandra Lucas 
Coelho, com a moderação do jor-
nalista Eduardo Quive. 

Universidade de Malabo

 O mais recente trabalho de pintura, 
instalação e performance do criador 
angolano � ó Simões, denominado 
CONGOLÂNDIA – Multiversos em 
Desencanto, está patente ao público 
de Luanda até  de Outubro pró-
ximo, no Camões/Centro Cultural 
Português da capital angolana.

Nesta obra, � ó Simões “reafi rma 
o seu perfi l abrangente, não suscetível 
de enquadramento em categorias ou 
estilos artísticos, muito demarcados”, 
lê-se numa nota de imprensa sobre a 
exposição. “Sem rótulos”, o criador 
angolano “cria arte urbana e assume-
-se apenas como artista”. 

A exposição CONGOLÂNDIA “re-
fl ete a prática e o crescimento de � ó 
Simões nos últimos cinco anos e ex-
plora o gesto performativo da sua obra, 
ligado ao graffi  ti. Contudo, vai mais 
além ao assumir a performance como 
a própria obra. Este trabalho desenvol-

ve-se em torno de um discurso sobre o 
poder, podendo, por isso, assumir-se 
como crítica social, no qual o espec-
tador é envolvido, passando a fazer 
parte da própria obra”. 

António ‘� ó Simões’ nasceu em 
, na Província de Malange. Pinta, 
faz colagens, cria arte urbana e digi-
tal, performance, instalações, fi lmes 
e fotografi as, mas o seu trabalho “não 
obedece a uma componente ou ten-
dência que permita identifi car, com 
clareza, um determinado estilo”. “Se 
calhar o mais fácil seria dizer que sou, 
somente, um artista”, diz. 

Iniciou-se nas artes na União 
dos Artistas Plásticos de Angola 
(UNAP) e depois no Instituto de 
Formação Artística e Cultural 
(INFAC), onde se formou. 
Atualmente, abraça projetos de ca-
rácter sociocultural e ambiental – o 
graffi  ti no Elinga Teatro, contra a 

sua destruição, não deixa ninguém 
indiferente. 

Filho da primeira geração de artis-
tas do pós-independência, o conheci-
mento e a técnica são essenciais para 
o � ó Simões, que relembra aqueles 
tempos difíceis para os jovens artistas 

que entravam no mundo da arte.
Foi responsável pela conclusão do cé-

lebre projeto Murais da Leba, em . 
m de parede, nas províncias do Namíbe 
e Huíla, englobando artistas angolanos e 
internacionais, alunos do ensino primá-
rio e secundário, na arte urbana. 

Thó Simões, Congolândia - Multiversos em Desencanto

Semana das Culturas 
Estrangeiras em Paris

 Um fi lme, uma instalação-
-concerto e histórias musicadas para 
crianças são os eventos levados pelo 
Centro Cultural Camões de Paris à 
Semana das Culturas Estrangeiras, de 
 a  de setembro, que tem como 
tema ‘Digital e Realidade Virtual’. 

A participação portuguesa 
inicia-se a  de setembro com 
a projeção do fi lme Diamantino, 
de Gabriel Abrantes. O Colégio 
Henri Cahn, a , será palco para as 
histórias-concerto para crianças 
com banda sonora original contadas 
Sérgio Pelágio (guitarra) e Isabel 
Gaivão (voz), e a , será vez do 
concerto Cactusphonie, “criação 
plástica e sonora (uma escultura 
sonora para ouvir e ver), a partir 
da orquestração de catos prepara-
dos e sonorizados” pela Workestra 
CactuSonoros, de João Ricardo. 
Haverá ainda um curso de iniciação 
à língua portuguesa, a  e  de se-
tembro, no Centro Cultural Camões.

Lançado livro sobre 
famílias portuguesas

 Um estudo sobre as “as 
mais antigas famílias” de 
Moçambique, da autoria do 
genealogista português Jorge 

Hoje, tem lugar uma conversa 
sobre a relação da literatura com 
o teatro, dinamizada pelo chefe 
do Departamento de Literatura 
da FLCS, Elídio Nhamona, e pelo 
encenador e escritor Rogério 
Manjate, docente na Escola de 
Comunicação e Artes da UEM. 

A fi nalizar o programa, o 
dia de amanhã será dedicado 
à poesia, com o jovem Jaime 
Munguambe, do Movimento 
Literário Kuphaluxa, e a escri-
tora Hirondina Joshua, fechan-
do a sessão com Francisco Noa 
que ‘navegará’ pelo mundo da 
obra dos poetas moçambicanos 
Noémia de Sousa, Rui Knopfl i, 
Eduardo White e Sangare Okapi. 
A última sessão do curso será mo-
derada por Leonel Matusse.

Forjaz, foi lançado no fi nal de 
agosto em Maputo, no Camões/
Centro Cultural Português, numa 
sessão que contou com a presença 
do autor e a apresentação do 
historiador António Sopa, 
segundo uma nota de imprensa.

A obra, em dois volumes de 
 páginas casa, com um índice 
completo de nomes, debruça-se 
especialmente sobre as famílias 
“que se estabeleceram nos mais 
antigos núcleos populacionais, 
como a Ilha de Moçambique, 
Ilha do Ibo, Tete, Inhambane, 
Quelimane e Lourenço Marques 
(Maputo)”. “Ao todo, são tratadas 
 famílias, organizadas por 
ordem alfabética, com mais de 
 ilustrações (retratos, igrejas, 
sepulturas, etc.)”. 

“A grande maioria das 
famílias estudadas é de origem 
portuguesa, mas também se 
encontram famílias de origens 
diferentes, como Inglaterra, 
França, Holanda, Maurícias, 
Grécia, Espanha, Itália, Goa, etc.”

O trabalho é o resultado 
de uma “larga investigação 
desenvolvida em arquivos 
portugueses e moçambicanos 
ao longo dos últimos  anos” 
por Jorge Forjaz (Angra do 
Heroísmo, ), que “se 
inscreve num plano mais 
geral de estudo das famílias 
portuguesas em antigos 
territórios portugueses”. Estão 
já publicados os livros Famílias 
Macaenses ( vols.), Os Luso-
descendentes da Índia Portuguesa 
( vols.) as Genealogias de 
São Tomé e Príncipe ( vol.), as 
Famílias Portuguesas de Ceuta ( 
vol.), a que se seguirá, em , 
Famílias de Cabo Verde e Guiné. A 
iniciativa conta com o apoio da 
Fundação Calouste Gulbenkian.

Alexandra Lucas Coelho

subscritos pelo Camões, I.P. 
É neste âmbito que em / 

vão surgir, apoiadas pelo Camões, 
I.P., novas cátedras de investiga-
ção dedicadas ao tema dos estudos 
de língua e cultura dos países de 
expressão portuguesa na Alemanha, 
Chile e Itália.

A criação de uma cátedra na 
Universidade de Gotinga, na Baixa-
Saxónia (Alemanha) –instituição 
prestigiada na área dos estudos 
ibero-americanos, que permite a 
graduação na variante de Português 
no mestrado em Filologia Românica 
– reveste-se de especial interesse 
para a afi rmação da língua portu-
guesa como língua de ciência na 
Alemanha e na Suíça, com reper-
cussão, a curto prazo, na Áustria, 
República Checa e Polónia. 

Uma segunda cátedra, que terá 
como patrono a fi gura do navegador 
português Fernão Magalhães, será 
aberta em  na Universidade de 
Playa Ancha (estabelecimento públi-
co), a  quilómetros de Santiago 
do Chile, na região de Valparaíso, 
dedicada ao tema dos oceanos, da 
literatura comparada (a universida-

de tem um centro de investigação 
dedicado a esta área) e da cultura 
portuguesa. 

A terceira representa um apro-
fundamento dos estudos portu-
gueses na Universidade de Milão, 
estabelecimento de ensino superior 
italiano com que o Camões, I.P. já 
colabora, desde , através de um 
protocolo de apoio à docência. Por 
razões históricas, a Itália concentra 
perto de um quarto das cátedras 
apoiadas pelo Camões, I.P. –  em 
. A futura cátedra António Lobo 
Antunes na Universidade de Milão 
vem reforçar os estudos portugue-
ses numa escola em que eles são 
uma licenciatura com  inscritos 
(/) e cinco docentes. A 
consolidação dos estudos portugue-
ses em Milão é notória desde que 
o professor e investigador italiano 
Vincenzo Russo assumiu a secção de 
Português da universidade. A esco-
lha de Lobo Antunes para patrono 
prende-se com o facto de ele ser um 
dos autores portugueses mais tra-
duzidos em Itália, e ter uma ligação 
a África, que é uma das linhas de 
investigação da cátedra.

Camões/Centro Cultural Português de Luanda
Exposição de arte urbana do angolano Thó Simões



Ca  mões, I.P. 
Av. da Liberdade, n.º 270
1250-149 Lisboa
TEL. 351+213 109 100
FAX. 351+213 143 987
www.ins  titu  to-ca  moes.pt 
jlencarte@camoes.mne.pt
PRE  SI  DEN  TE Luís Faro Ramos
COORDENAÇÃO Vera Sousa
COLABORAÇÃO Carlos Lobato
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 A produção As Bacantes – 
Prelúdio para uma Purga, “uma 
leitura coreográfi ca” de Marlene 
Monteiro de Freitas do texto do 
dramaturgo grego Eurípides, 
vai representar Portugal no 
Festival Internacional de Dança 
Contemporânea de Seul (SIDance).

O festival, que decorre de  a 
 de outubro em Seul, é “um dos 
mais importantes eventos neste 
setor que se realiza na República da 
Coreia [sul], marcando tendências 
alternativas e contando com uma 
larga adesão de público”, segundo 
uma nota de imprensa. 

Neste espetáculo estreado em 
 no Teatro Nacional D. Maria 
II, em Lisboa, a coreógrafa e 
bailarina nascida em Cabo Verde 
não pretendeu narrar a intrincada 
história de Eurípides, mas antes 
apelar ao ‘delírio’ e ao ‘irracional’ 
que em seu entender está presente 
na peça de Eurípides. 

que se desmembram e crenças 
testadas ao limite”.

Na sua deslocação à Coreia do 
Sul, com o apoio do Camões, I.P. 
e da Embaixada de Portugal em 
Seul, Marlene Monteiro de Freitas 
liderará um grupo de  bailari-
nos e uma equipa técnica de seis 
pessoas.

Dança
As Bacantes em festival na Coreia do Sul

Nela “manifesta-se a ferocidade 
e o desejo de paz, a selvajaria e a 
aspiração a uma vida simples”, 
“direções contraditórias, elemen-
tos que chocam, corpos íntegros 

Companhia Nacional de Bailado

Residências de dança em Lisboa e na Praia
 Até 14 de setembro 

está aberto o período 
de candidaturas a 
residências artísticas na 
área da dança em Lisboa 
e na Cidade da Praia, ao 
abrigo de um protocolo 
de cooperação entre a 
Câmara Municipal de 
Lisboa e o Camões, I:P.

Este programa de 
residências, que surgiu 
pela primeira vez em 
2017, destina-se ao 

desenvolvimento de projetos artísticos na área da dança e decorre entre 1 
e 30 de novembro de 2018 nas duas cidades.

No ano passado, o programa levou a Lisboa a coreógrafa cabo-verdiana 
Sara Estrela e à Cidade da Praia a coreógrafa portuguesa Sara Anjo.

As candidaturas devem ser entregues na Divisão de Ação Cultural 
Externa do Camões, I.P. e na Divisão de Ação Cultural da Câmara 
Municipal de Lisboa.

Luxemburgo
Companhia Nacional de Bailado no 
encerramento de exposição de João Penalva

 O Grand Théâtre du Luxembourg acolhe a 15 de setembro o espetáculo da 
Companhia Nacional de Bailado Quinze Bailarinos e Tempo Incerto, com dire-
ção artística de João Penalva e coreografia de Rui Lopes Graça, que inaugura a 
temporada de 2018/2019.

O espetáculo marca o encerramento da exposição de João Penalva, paten-
te no Mudam – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean até 16 de setembro de 
2018. 

Hoje, terá lugar no auditório do Mudam um encontro introdutório ao 
espetáculo intitulado João Penalva à conversa com Rui Lopes  Graça e Carla 
Montez Fernandes.

Quinze bailarinos e Tempo Incerto “procura estimular a relação individual 
do espectador com a presença em palco de quinze bailarinos associados 
temporariamente a um cenário, luz e som, mas sem o condutor de uma narra-
tiva”, lê-se numa nota divulgada pelo Camões/CCP do Luxemburgo. 

O espaço sonoro concebido por David Cunningham, em colaboração com 
Zhuomin Chan & Michael Scot, procura “induzir o espectador a percorrer 
múltiplos caminhos individuais, próximos e longínquos, nem sempre reconhe-
cíveis, porventura misteriosos, ameaçadores ou jubilantes”, explica a nota. 

“Levado por uma sucessão de imagens suscitadas pelo som, o espectador 
projetará a sua própria narrativa no confronto com a coreografia que os baila-
rinos desenvolvem, executando sequências em que não se vislumbra qualquer 
teia dramática”. 

“O trabalho coreográfico vai confrontar o público com os limites da 
sua imaginação mas também com a liberdade não convencional de poder 
escolher caminhos únicos que serão sempre validados pelas experiências e 
memórias individuais”. 

“Esta é a experiência que se oferece a um espectador emancipado que 
aceita e enfrenta o desafio de assistir a um espetáculo em que o aliciante 
papel de criador é oferecido à sua imaginação. “

Nascido em Lisboa, João Penalva começou a sua carreira enquanto baila-
rino profissional, trabalhando com coreógrafos mundialmente conhecidos 
como Pina Bausch e Gerhard Bohner. Instala-se posteriormente em Londres e, 
no final dos anos 70, inicia uma carreira de artista, depois de ter frequentado 
a Chelsea School of Art. Desde então tem exposto o seu trabalho em grandes 
museus europeus como o Ludwig Museum em Budapest, o Museu de Serral-
ves no Porto ou o Irish Museum of Modern Art em Dublin. Representou ainda 
Portugal na Bienal de São Paulo em 1996 e na Bienal de Veneza em 2001.

A apresentação espetáculo no Grão-Ducado resulta de uma colaboração do 
Camões/Centro Cultural Português (CCP) do Luxemburgo com o Grand Théâtre 
du Luxembourg e com o Mudam – Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean.

Espetáculos Terça-feira, tudo o que é sólido dissolve-se no ar, de Cláudia Dias 
(em cima) e Brother, do coreógrafo Marco da Silva Ferreira

 Os coreógrafos portugueses suscitam 
cada vez mais interesse em importantes 
festivais franceses. Desta feita é a Bienal 
de Dança de Lyon, ontem iniciada e 
prolongando-se até  de setembro, 
que apresenta, sob proposta do Teatro 
Municipal do Porto, dois criadores portu-
gueses – Marco da Silva Ferreira e Cláudia 
Dias –, com o apoio do Camões, I.P.

Segundo a página do festival, Brother, 
a peça coreografada por Marco da Silva 
Ferreira, que será apresentada a  e  
de setembro em Lyon, “é a continuação 
lógica” da sua anterior criação Hu(r)
mano – que recebeu o prémio de ‘Jovem 
Criador Português ’ – ampliando “o 
seu trabalho sobre a genealogia e o grupo 
urbano”. 

“Nesta criação, Marco da Silva 
Ferreira busca afi nidades ancestrais e 
semelhanças que reúnem um grupo de 
seres humanos e passam de uma geração 
para outra. O coreógrafo português 
inspirou-se aqui em vídeos de danças 
étnicas, antes de usar os seus [sete] 
bailarinos para esculpir o movimento. 
Do solo animal aos efeitos de massa que 
articulam e desarticulam o corpo, a peça 
leva o espectador ao campo da memória 
física, interagindo com a música ao vivo 
de Rui Lima e Sérgio Martins”.

Cláudia Dias, que colaborou nomea-
damente com o coreógrafo João Fiadeiro, 
apresenta a  de setembro em Lyon 
Terça-feira, tudo o que é sólido dissolve-se 
no ar, uma peça que se inscreve no qua-
dro de um projeto de sete anos (-
): Seven Years Seven pieces, “contra 
a ideia de um futuro ausente ou precário, 
minuciosamente estabelecido ano após 
ano”, lê-se na página do festival.

Depois de Segunda-feira, atenção 
à direita, “esta nova obra, criada em 
Lisboa, articula-se a partir de uma 
narrativa visual”, em que “a linha 
condutora é a história de um rapaz de 
 anos cujos avós foram expulsos da 
Palestina, depois do Líbano e viajam da 
Síria para Itália”. 

Coreógrafos portugueses 
na Bienal da Dança de Lyon


